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Høring –  to rapporter fra Finansieringsudvalget  

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 14. marts sendt to rapporter fra 

Finansieringsudvalget i høring. Det drejer sig om rapporten ”Økonomisk 

udvikling og det kommunale finansieringssystem” og om rapporten ”Udlig-

ningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere”. 

 

Rapporten om sammenhængen mellem økonomisk udvikling og finansie-

ringssystemet viser bl.a., at kommunerne allerede i dag har gode økonomi-

ske incitamenter til at understøtte væksten lokalt. I rapporten peges der dog 

også på forskellige muligheder for at skærpe kommunernes incitamenter 

ved at justere finansieringssystemet.  

 

Efter KL’s opfattelse er vækstdagsordenen væsentlig, og kommunerne har 

en nøglerolle i forhold til at sikre, at der igen kommer gang i jobskabelsen. 

Kommunerne gør allerede i dag en væsentlig indsats for at lette vilkårene 

for det lokale erhvervsliv – fx gennem en effektiv sagsbehandling samt ved 

forskellige tiltag i forhold til iværksættere.  

 

Rapporten fra Finansieringsudvalget viser, at finansieringssystemet ikke 

stiller sig i vejen for kommunernes muligheder for at understøtte væksten 

lokalt. Efter KL’s opfattelse afhænger kommunernes muligheder for at un-

derstøtte væksten lokalt da også af meget andet end finansieringssystemet. 

Det drejer sig fx om fleksibiliteten i planlovgivningen og i lovgivningen på 

beskæftigelsesområdet. Regeringen bør derfor også inddrage andet end fi-

nansieringssystemet i overvejelserne, hvis regeringen ønsker at forbedre 

kommunernes muligheder for at understøtte væksten lokalt. 

 

KL bemærker, at Finansieringsudvalgets overvejelser om mulighederne for 

at skærpe kommunernes incitamenter til at understøttet væksten lokalt har 

betydning for byrdefordelingen mellem kommunerne. 
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Med hensyn til udlændingeudligningen fremgår det af Finansieringsudval-

gets rapport om ordningen, at undersøgelser tyder på, at der i dag forment-

ligt omfordeles større beløb i udlændingeudligningen, end der fagligt set kan 

argumenteres for. I den forbindelse peges i rapporten på forskellige mulig-

heder for at tilpasse ordningen. Det kan fx ske ved at tilpasse de nuværende 

tilskudsbeløb i udlændingeudligningen. En anden mulighed er at udvide den 

generelle udligningsordning, så der her inkluderes de særlige udgifter vedrø-

rende indvandrere og efterkommere. Begge muligheder for tilpasning af 

ordningen har markante fordelingsvirkninger. 

 

I forhold til rapporten om udlændingeudligningen er det KL’s opfattelse:  

• At udlændingeudligningen bør hvile på et solidt fagligt grundlag. 

• At en ændring af udlændingeudligningen vil have markante fordelings-

virkninger. 

• At KL noterer sig, at ministeren på baggrund af de markante fordelings-

virkninger har udtalt, at evt. ændringer bør ske sammen med en fremti-

dig justering af udligningssystemet, hvor der kan tages højde for disse.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

 Kristian Wendelboe 

 

 


